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КУЛЬТУРА ДІАЛОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ  
ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ТОЛЕРАНТНОСТІ  

У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 
 
У статті окреслено актуальність розвитку діалогічного мов-

лення для становлення особистості. Здійснено історичний ракурс 
проблем діалогу. Проаналізовано важливість діалогічного спілку-
вання для розвитку толерантності у здобувачів освіти. Автор на-
голошує на необхідності розвитку діалогічних умінь для повноцін-
ної комунікації у сучасному глобалізованому світі. 

Ключові слова: діалог; діалогічне мовлення; толерантність; 
здобувачі освіти.  

 
Процеси глобалізації суспільств, інтеграції науки, економіки, 

модернізація освітньої галузі детермінують комунікативну пара-
дигму, за якої формуються особистісні якості, розвиваються інди-
відуальні особливості, виховуються ціннісні орієнтації молодої 
людини. Дослідники зазначають, що «нині комунікація перестає 
бути серією послідовних актів, а переходить у стан, коли всі учас-
ники комунікації одночасно знаходяться в кількох комунікативних 
сферах, пов’язаних або не пов’язаних між собою. У сучасному сус-
пільстві комунікативна взаємодія посідає пріоритетне місце поряд з 
діями, орієнтованими на досягнення мети. Усі соціальні процеси 
відбуваються у відповідно проінтерпретованій культурно-комуні-
кативній сфері» [3, с. 16]. 

Людина новітньої доби має володіти не лише знаннями, умін-
нями, навичками, а й бути компетентною у сфері ведення перемо-
вин, налагодження діалогу культур тощо. Діалог, будучи основною 
формою соціальної комунікації, створює необхідні умови для ви-
роблення в студентів уміння самостійно мислити, чітко висловлю-
вати свою думку, відстоювати власні переконання, доводити свою 
позицію. 
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Діалогічні уміння є чинником розвитку сукупності різних видів 
знань, умінь і навичок, що взаємовпливають один на одного. Це є 
своєрідною особистісною системою, динамічним новоутворенням, 
яке створює оптимальні можливості для успішної практичної ді-
яльності людини ХХІ століття.  

Проблеми діалогу, діалогічного спілкування залишаються ак-
туальними з часів Античності «розмовляти і випробовувати, обго-
ворювати і радити, запитувати і відповідати, сумніватися і порина-
ти в сумнів, настановлювати і спростовувати – істинно сократівські 
дієслова, що відображають напрям і зміст філософування цієї лю-
дини [7, c. 62]». Сократівські дієслова й донині залишаються акту-
альними, вибудовуванні ним за методом іронії: «На початку бесіди 
він [Сократ] вдавав, що нічого не знає, і просив просвітити його. 
Однак потім за допомогою послідовних запитань він змушував 
співрозмовника сумніватися в істинності знань останнього, а потім 
розвивав власний погляд на суть проблеми [8, с. 27]». Діалоги Сок-
рата, насправді, не іронія заради іронії і не в’їдливий жарт, бо філо-
соф у такий спосіб спонукає співрозмовника до діалогу, возвели-
чуючи його, підкреслюючи повагу. 

Вивчаючи діалог як міжособистісний зв’язок (на прикладі діа-
логів Платона та Абеляра), Ю. Крутій констатує, що в подальшому 
розвитку (період Середньовіччя) глибокий сутнісний діалог транс-
формується в знеособленішу форму його – диспут, який існує в 
структурі сучасного навчання. «За внутрішньою структурою тра-
диція діалогу в Середньовіччі, – пише автор, – відрізнялася від ан-
тичної тим, що діалогові не були притаманні пошуки істини за до-
помогою діалектики, а викладання істини подавалося в автори-
тарній формі або в умовній формі запитань та відповідей автори-
тарно-дидактичного викладу християнської доктрини. Провідними 
рисами середньовічної діалогічності є: поляризація знання на сак-
ральне і світське; розподіл функціональних ролей учасників діало-
гу за схемою «захисник абсолютної істини опонент, який сумніва-
ється у цій істині або і заперечує її» [5, с. 153–154]».  

Отже, діалог став інструментом пізнання себе, природи речей, 
науки, інших людей. Особливо це є важливим у контексті гуманіс-
тичної освітньої парадигми, для якої характерна діалогічна комуні-
кативна культура, що залежить від діалогічної компетентності. 
Словом, діалог переріс себе як форма і метод навчання, ставши, 
завдяки сучасній комп’ютерній техніці, технологією пізнання і 
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здобуття знання, творення себе як особистості. С. Архипова так 
говорить про діалогічне спілкування: «то воно більш вільне і бага-
тозначне <...> Ефект співрозуміння передбачає певну культуру діа-
логічного спілкування, а її відсутність приводить лише до непо-
трібної суперечки [1, с. 133]. Ю. Кузнецов розглядає сучасну 
культуру як діалогічну, зазначаючи, що «діалог сприяє з’ясуванню 
різних поглядів на мету виховання і формує критичну настанову – 
пошук власної відповіді на поставлене запитання [6, с. 61].  

Сьогодення чітко показує, що у суспільстві відчувається брак 
толерантності та взаєморозуміння, а також змоги вести конструк-
тивний діалог і чути одне одного. Тож особливу увагу слід заділяти 
формуванню нової толерантної і готової до діалогу особистості. 
Значний потенціал несе освіта, яка створює умови для інтелекту-
ально-творчого розвитку і водночас виховує людину, яка вміє 
вправно говорити, творчо мислити, здатна виразити себе і зрозумі-
ти співрозмовника. В умовах глобальної комунікації освіта актуалі-
зує толерантність, а з іншого боку, забезпечує інтеграцію особис-
тості у систему світової культури. У цьому контексті особливої 
уваги потребують етичні проблеми як культури, так і мови, як мис-
лення, так і спілкування. Словом, питання толерантності складають 
концептуальну філософську проблему – світ спілкування в його 
розмаїтті, єдність спілкування й розуміння як дороговказ розвитку 
людства у ХХІ столітті. Сучасна освіта «має формувати освічену й 
творчу особистість, котра вміє використовувати здобуті знання в 
професійних ситуаціях, розуміє, що вдосконалення культури спіл-
кування (особливо – за умов полікультурного суспільства та з 
огляду на діалог культур) задіює процеси самопізнання, збуджує 
самоактуалізацію, спрямовує самореалізацію в русло інтеграції, 
викликаної новітнім інтелектуально-освітнім і науково-техноло-
гічним середовищем [2, с. 32]».  

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» 
«толерантність» (від лат. tolerantia – терпіння) визначається як, по-
перше, здатність організму переносити несприятливий вплив пев-
них чинників, по-друге, як поблажливість, терпимість до чиїхось 
думок, поглядів, вірувань тощо. Толерантність людей є запорукою 
миру і злагоди у суспільстві. 

У міжнародній практиці толерантність є необхідною умовою 
спілкування людей різних культурних, етнічних і міжконфесійних 
груп. Толерантність, як зазначається в Декларації принципів толе-
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рантності, прийнятій генеральною Конференцією ЮНЕСКО 
1995 р., означає повагу, сприйняття і розуміння різноманіття куль-
тур, форм самовираження і самовиявлення людської особистості.  

Толерантність – поблажливість, терпимість. Протилежне – не-
терпимість (інтолерантність), що проявляється у виключній его-
центричності, зверхності і надмірності. Можна, наприклад, відчу-
вати гордість за свої переконання, погляди, знання, за свою країну, 
а можна вдаватися до виключної егоцентричності – тільки мої пе-
реконання, погляди і знання надвартісні, усе решта – не має зна-
чення.  

Інтолерантність – це не лише неприйняття чужих думок, пог-
лядів і переконань, але й несприйняття інших людей тільки тому, 
що вони інші (за національністю, за світобаченням, за релігією і 
т.ін.). Серед форм прояву нетерпимості є й звичайна неввічливість, 
брутальність і зневага, зумисне приниження людської гідності. Ми 
розглядаємо толерантність як соціально зумовлену якість особис-
тості і потребу, а ще – як необхідність і цінність, дотичну до любо-
ві, співмірну з сумлінням. Потреби і мотиви, цілі і цінності, психо-
логічні установки є основними детермінантами толерантності. Тож 
від якості перших залежить прояв останньої.  

Кожній людині як феноменові, кожній особистості притаманно 
бути толерантною і водночас здатною на інтолерантну поведінку в 
ситуаціях, що викликають крайні негативні емоції. Саме тому го-
ловними завдання педагогіки толерантності є навчання і виховання 
терпимості, самоконтролю і вміння залагоджувати проблемні ситу-
ації. Тож найпріоритетніше в толерантності – прийняття цінності 
іншої людини, яка має бути метою, а не засобом. Основою толе-
рантності є відкритість, особиста свобода і цінування прав і свобод 
людини.  

Для того щоб педагогіка толерантності запрацювала, педагого-
ві треба створити позитивну ауру навколо себе, працювати в атмо-
сфері взаєморозуміння та поваги. Педагог як зразок для насліду-
вання повинен уміти тонко і делікатно розв’язувати конфліктні 
ситуації, мислити критично, сприймати інші думки. Водночас ви-
кладач має чітко висловлювати та відстоювати свою точку зору, не 
піддаватися агресії. Розвиток толерантності неможливий в умовах 
авторитарного спілкування «викладач – студент», нав’язування 
своїх поглядів і міркувань, маніпулювання. Тож однією з умов роз-
витку толерантності є певна демократизація освітнього процесу і 
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дружнє спілкування «викладач – студент». В основі педагогічної 
діяльності педагога має бути живе спілкування та взаєморозуміння. 
Педагог має сформувати в здобувачів освіти високий рівень куль-
тури спілкування, навчити цивілізованому діалогу, здатності від-
стоювати свою позицію і приймати переконливі докази іншої сто-
рони. Адже діалог є фундаментом толерантності, а в його основі 
лежить діалогічна єдність: вираження думок та їх сприйняття, реа-
кція на них. «Без розвитку мови і мовлення <...> неможливо вільно 
функціонувати у глобалізованому соціокультурному середовищі. 
Хочеш бути активнішим, аби не опинитися на узбіччі життя, – на-
вчайся як цього досягти. Хочеш довести свою спроможність – умій 
застосовувати знання на практиці <...> навчайся розуміти, усвідом-
лювати, оцінювати й цінувати. Виокремлюй смисли в усьому і все 
піддавай критичному аналізу» [4, с. 134]. 

Отже, діалог, будучи основною формою соціальної комуніка-
ції, створює необхідні умови для вироблення в людей уміння само-
стійно мислити, чітко висловлювати свою думку, відстоювати власні 
переконання, доводити свою позицію. Діалогічні взаємини є уні-
версальними. Вони проходять крізь людське мислення, стосунки, 
пронизують життя людини. Проблема діалогу у той чи інший спо-
сіб є актуальною у різних культурах на всіх етапах людського роз-
витку. Вступають у діалог, спілкуються між собою люди, що ма-
ють наміри досягти певних цілей. Від їхніх намірів залежить яким 
буде діалог – чи це буде мирна бесіда, чи суперечка, чи гостра по-
леміка. 
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